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Pentru îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor anuale de plan, 

pentru cît mai mari economii la prețul de cost
— Răspunsul colectivului minei Petrila —

Hotărit să răspundă cu noi realizări în pro
ducție grijii ce le-o poartă partidul, muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și funcționarii de la mina 
Petrila, analizîndu-și posibilitățile pe care le au, 
răspund la chemarea colectivului minei Lonea la 
întrecere socialistă în cinstea zilelor, de 7 Noiem
brie și 30 Decembrie și îș! iau următoarele anga 

jamente
1. Depășirea planului anual de producție cu 

30.300 tone cărbune, aivînd ■ de realizat încă pînă 
fa finele anului 16.615 tone.

2. Depășirea productivității muncii planificate pe 
anul 1959 cu 8,2 Ia sută iar pe ultimele trei luni 
ale anului vor realiza un randament mediu de 
1,100 tone pe post.

3. Se va reduce prețul de cost planificat pe în

tregul an cu 3.600.000 lei, din care în ultimele & 
lulni se vor realiza 2.950.000 lei.

4. Ne vom încadra în indicii de calitate fixați.
5. Se vor intensifica eforturile pentru ca pînă 

la sfîrșitul anului să nu mai fie nici o brigadă 
sub plan. Pentru atingerea acestui obiectiv se va

extinde la brigăzile de mineri inițiativa textilis- 
ței sovietice Gaganova pe care și-a însușit-o mi
nerul Cristea Aurel de la mina Aninoasa.

6. Se va reduce consumul de lemn de mină cu 
7,5 la sută.

Colectivul exploatării miniere Petrila, sub con
ducerea comitetului de partid și cu sprijinul .comi
tetului sindical și al comitetului U.T.M. va lupta 
pentru traducerea în viață a angajamentelor 
luate.

Printre muncitoarele care zi de zi obțin succese de seamă în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan se numără și depănă- 
t oare a Rozek Ilinca.

Harnica depănătoare de la Filatura Lupeni dă produse de 
cea mai bună calitate și înregistrează depășiri zilnice între 30— 
33 la sută, depășiri cu care a ciștigat titlul de fruntașă în_ pro
ducție.

------------------- O--------------------

Reducerea prețului de cost — sarcină economică centrală

nou

Șeful exploatării 
Ing. NICORICI N1COLAE

Președintele comitetului sindical j . ,
GIURGIU GHEORGHE

Secretarul comitetului de partid' 
« DEMETER ȘTEFAN 

Secretarul comitetului U.T.M.
PATRAȘCIOIU VAS1LE

acesta, sondorii Văii 
obținut unele succese

¿I

Minerii de la Urica ni îșî dezvoltă succesele
Adereu în fruntea 

întrecerii
Și în luna-septembrie, ca . și 

în c^elajte, graficul producției < 
de la mina Uricani nu in-, 
dică la nici*  o*  brigadă din aba
taje rămînerea sub țlan. In.ori- 
mele 5 zile lffilrâfoateMiHÎ sfep-; 
temjbrie, detla^ricani, economia’ 
tibțforraîă-4. primit peste plan 512’ 
tone de cărbune cocsificabil de! 
calitate mai bună decît cea sta
bilită. La mină, în ifruntea în
trecerii sînt și de -astă dată mi

nerii sectorului I care
* peste prevederile de

tone de cărbune. In această pe
rioadă colectivul minei Uricani 

. continuă să se afle în fruntea 
1 întrecerii socialiste cu celelalte 

colective miniere din Valea Jiu
lui.

au extras 
plan 348

Brigăzi harnice 
abatajul nr. 2 din sectorul 
minei muncește brigada 

Năsăleanu Miron.

Lp
II al 
condusă, de 
Pfhă acum cîteva luni <ie zile 
șeful brigăzii conducea abatajul

•X Blaj Dumitru e cunoscut de 
vecinii lui ca un om de treabă. 
Ii plac nespus de mult copiii și 
în serile ntr călduroase, stînd 
pe lavița dis. poarta casei, le 
povestește basme. Uneori le 
mai amintește și de amărăciu
nea trecutului'de care el, la fel 
ca miile de mineri din Vulcan, 
a avut parte cu Vîrf și îndesat.

Timp de 29 . )f;
de ani a lucrat ,---- _ , . -

mină» - -Mai • •«<-
♦ demult trăgea 
| cu spinarea
♦ frînghia ’trocului 
| cu cărbune.
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Munca de miner 
era o muncă de rob. Viața la 
fel. Cînd mina Vulcan s-a în
chis Blaj Dumitru a rămas pe 
drumuri, șomer. Privea mofe
tele înțepenite din tumul pu
țului „Korin“ și scrîșnea din 
dinți.

Cînd 
pentru 
Vulcan, Blaj Dumitru, se sim
țea încă cu puteri de muncă. 
N-a zăbovit. Alături de plți 
muncitori s-a pus vîrtos . pe 
treabă. Cu cît mină se dezvol
ta, cu atît îndîrjirea în munâă. 
creștea. Anii mergeau și ei 
înainte, nu așteptau. Minerul 
Blaj Dumitru a^fost pensionat. 
390 de lei primea pensie pe lu
nă. Era bine. Știa doar că 
altădată, pe vremurile cînd stă- 
pîni ai țării erau capitaliștii, 
nici atît nu primea un biet pen
sionar. Apoi l-a mplțumit și 
altceva : băiatul lui, Blaj Tra
ían, a ajuns inginer. Azi e me
canic șef la mina unde el a ră
mas șomer.

De curînd la ușa casei pen
sionarului Blaj a bătut factorul 
poștal. Aducea pensia. Pensia 
nonă, febalciflată. Blaj își stă-

»•» .♦ .•».4. .V.4»ș»»4-.

Í'

au început lucrările 
redeschiderea minei

curiozitatea. Cît J 
crescut pensia ? * 
numărat 12 bu- ¡

♦

pînea cu greu 
o fi, cu cît î-a

Factorul i-a 
căți • de eîte 10Q de lei.

— N-ai greșit cumva tova- ț 
rășe ? — l-a întrebat pensiona- ț 
rul Blaj cu vocea sugrumată de t 
emoții. t

— Fii pe pace că nu greșesc. J 
De atu încolo asta e pensia« 

dumneatale. Du-1 
, fpă anii munciți J 

iată și răsplata.*  
tAcuți iafto^ul și ț 

semnează’. ■ I
Cînd factorul poștal a Dle- * 

cat; Blaj și-a mai numărat o- ♦ 
dată banii. Erau 1200, cu a- $ 
proape 800 de lei mai mult de- J 
cît a primit pînă atunci. In T 
gîrid și-a făcut un mic calcul: * 
la 4D de Tei . pe zi nici nu m-am » 
așteptat. In viața care mi-a ț 
mai rămas de trăit, nu mai am*  
nici o grijă’. Ț

...Pensionarul Blaj a cumpă- ț 
rat 1 kg. de rom și simțind ne- ♦ 
voia’ să împărtășească și altora ♦ 
bucuria ce-1 copleșea, a ieșit j 
în poartă. Primului miner pe * 
care l-a întîlnit îndreptîndu-se 4 
spre casă dilpă terminarea șu- f 
tului, i-.a spus : *■

—• Mă’ ortace, vino încoace 
Minerill 1-ă privit cU ochii i 
mari, neștiind ce să creadă des- *’ 
pre omul ce-1 chema. Nu-1 cu- ♦

i
< 

btinirea ce mi s-a făcut la pen- \ 
sie. L-a prins după gît pe mi- *
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nr. 1, un loc de muncă dintre 
cele mai grele. Năsăleanu. a or
ganizat în așa fel munca în a- 
bataj îneît în scurt timp abata
jul a devenit unul din cele mai 
bune ale sectorului. De vreo 3 
luni de zile Ia abatajul nr. 1 a 
rămas ca șef de brigadă Uliu 
Gheorghe, miner calificat de 
Năsăleanu. In luna trecută bri
gada lui Uliu a extras peste plan 
42 tone de cărbune, obțMnd un. 
randament mediu de 5,550 tone 
pe post. Năsăleanu Miron a tre
cut să lucreze la abatajul nr. 2 
unde înainte treaba mergea 
slab. Luna trecută brigada iui 
a depășit cu 428 tone de cărbu
ne Sarcinile de plan, obținînd un 
randament mediu de peste 6,100 
tone pe post. La sectorul II al 
minei sînt și alte brigăzi harni
ce. Printre acestea 
mintită brigada

trebuie a- 
de înaintare 

condusă de Sorescu Gheorghe 
care, lucrînd la cîteva locuri de 
muncă asigură pregătirile sec
torului. In august această bri
gadă a excavat 90 m. c. steril 
peste plan în loc de 80 m. c. 

. cît se angajase.
FIEDLER IOS1F

corespondent

In anul 
Jiului au 
în privința creșterii volumului pro
ducției și a productivității mun
cii. Pe șantiere, învingînd o sea
mă de greutăți, sondorii, între 
care cei din brigăzile conduse 
de Pițigoi Dumitru, Proca Ghe- 
orghe, l’opeșcu Dumitru, Turcu 
Gheorghe, Jerca Adrian au mun
cit cu spor, îndeplinindu-și ritmic 
sarcinile de plan. In ansamblu 
însă activitatea economică a în
treprinderii de explorări de la 
Lupeni s-a desfășurat cu mult 
sub posibilități. In primul tri
mestru, sondorii au pierdut la 
prețul de cost 1.124.000. lei. <Eî- 
teva din cauzele care au dus la 
această activitate deficitară au 
fost analizate . în.aujIoanele zia^ 
ruluî flos*ra  pe li'începutul lufili 
măi. Ce au făcut tovarășii de la 
I.E.L. pentiu a redresa activita
tea economică a întreprinderii ? 
In luna aprilie sondorii, preocu
pați de obținerea de economii au 
recuperat din deficit 197.000 lei, 
în luna mai 550.000 lei, pentru 
ca în iunie — lună cînd munca 
se desfășoară în cele mai bune 
condiții — să piardă 106.000 lei. 
In iulie au obținut din nou eco
nomii de circa 382.000 lei la pre
țul de cost. Totalizînd cele de • 
mai sus rezultă că după 7 luni 
de activitate, întreprinderea de 
explorări mai are un deficit de 
circa 303.000 lei care, după cum 
se afirmă de către unii condu
cători ai întreprinderii a mai spo
rit în august.

Se nune o întrebare: de ce la 
întreprinderea de explorări <iin 
Lupeni, activitatea economică

desfășoară cu totul neritmic ? 
Cea mai mare parte din pier
deri rezultă din diferența mare în
tre prețurile de decontare la be
neficiar tC.G.V.J.) și costul e- 
fectiv al forajelor. Sondorii vînd 
metrul forat de sondă mai ieftin de- 
cît îi costă pe ei, din cauză că ni
meni din conducerea I.E.L. cît și a 
trustului tutelar nu s-a interesat 
de această problemă, de stabilirea 
unor prețuri de decontare apro
piate de cele efective. O altă 
cauză 3 depășirii prețului de cost 
planificat o constituie instrumen
tațiile Ia sonde. In luna iulie,, 
de pildă, șantierul Dîlja a avut 
654 ore de stagnare din cauza 
defectelor și instrumentațiilor la 
sonde, șantierul Vulcan 232 ore 
iar pe întreprindere s-âu adunat 
EBB ore de stagnate. Deși se sus
ține de tov. inginer șef Cioca 
loan că aceasta reprezintă o mi
că parte din timpul efectiv de 
producție, instrumentațiile și de
fectele, scoțînd o parte de son
de din producție, măresc numă
rul sondelor neproductive față de 
cele productive, aducînd pierderi

fng. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

) Noua brigadă 
?a lui Cristea Aui

se
------- ..... ....... ...... ..........

Pe șantierul de cunstrucții Lupeni 
întrecerea socialistă continuă

La fel și această brigadă și-a 
depășit planul cu 12 la sută și 
a economisit materiale în va 
loare dse 1.500 lei prin întrebu
ințarea deșeurilor de cărămidă 
și înlocuirea unei cantități de 
ciment și nisip, cu cenușă de la 
termocentrala Paroșeni.

Zidari fruntași în această bri
gadă sînt: Pop Alexandru, Pu- 
iuleț Mircea și Pop Candin.

Brigada de fierari-beton ă tov 
Alexandru Constantin a termi
nat pînă în prezent de fasonat

noștea.
— Vino, vino să ne omenim 

cu un pahar de rum pentru îm-

neful cu fața poleită cu praf 
de cărbune și, în timp ce-1 con
ducea spre casă, 
vorbă continuă :■ 
rea pensiei mi-a 
de bucurie.

cu poftă de 
știi, îmbuni- 
umplut inima

G. I.

La blocul 21 de la Viscoza- 
Lupeni lucrează harnica briga
dă de zidari condusă de Stra- 
covici Carol. Pînă acum brigada 
a terminat de zidit parterul și 
la scara I etajul întîi. De ase
mene^ a terminat turnarea plan- 
șeului din beton monolit la două 
scări, depășindu-și zilnic sarci
nile de plan cu 12—15 la sută 
și realizînd lunar economii de 
materiale în valoare de 1.000— 
1.200 Iei. Aceste rezultate se da- 
toresc bunei organizări a mun
cii, întrecerii care se desfășoară 
sub lozinca : „Să construim mai 
mult, mai ieftin și mai bine I". 
Zidari fruntași în muncă sînt: 
Cojocaru Gh., Sandu C-tin„ 
pragu Ștefan și Îvașcu Marin.

O contribuție însemnată la 
succesele zidarilor o dă și meca^ 
nicul betonist Notingher Iban 
care cu betoniera sa prepară și 
aprovizionează cu mortar și be
ton această brigadă.

Și la blocul 22 A întrecerea 
continuă cu rezultate frumoase. 
Echipa tov. Sandu Tudor a ter
minat zidăria la parterul aces
tui bloc urmînd să toarne plan- 
șeut din beton.

lui Cristea Aurel ? 
ob{ine rezultate i 

bune i
la data cînd la condu- S 
brigăzii de la abatajul ) 
din sectorul I al minei ) 

_________ a trecut minerul ? 
Î Cristea Aurel, s-au scurs doar < 

trei săptămîni. . Acest scurt 
? timp a fost totuși suficient 
ț pentru ca inițiativa filaturis-) 
ț tei sovietice Gaganova de a)

<

)
)

De 
cerea 
nr. 4 
Aninoasa

!
F_____ __________________)

fierul pentru două plăci la co- ? 
frajul care urmează să fie mon- '

brii acestei brigăzi au economi- ) 
...................................................... i )

tat la blocul 21. Zjlnic această 
brigadă depășește planul cu 10 
la sută.

Pe lîngă aceste depășiri mem-

sit în luna trecută fier beton în 
valoare de !
rea deșeurilor și întrebuințarea 
lor la cofraje mici. Din această < 
brigadă s-au evidențiat în mun-.' 
că tovarășii .Voicu Gheorghe, 
Preda Viorel și Mircea Alexan
dru.

500 lei, prin reduce- ? 
lor și întrebuințarea (- ------ f

i

- )

L AVRAM ?
ispondenți j

V. CIRSTO1U 
și I.
corespondenți

pentru ca i
tei sovietice Gaganova
prelua conducerea brigăzilor? 
mai slabe, să dea roade bune. (( 
Noua brigadă pe care o con- < 
duce acum brigadierul Gris- ( 
tea Aurel a încheiat luna au-1 
gust cu rezultate frumoase în) 
muncă. Minerii brigăzii orga-) 
nizîndu-și bine lucrul, folosind? 

J capacitatea utilajelor și unei- < 
telor după indicațiile nou iu ii ț 
șe' de brigadă, au sporit pro-< 
ductfvitafea muncii cu 1,150 j 
tone pe post față de sarcina) 
planificată. Din abatajul came- ) 
ră nr. 4 au.ieșit la ziuă în? 
luna trecută 364 tone de căr- i 
bune peste plan. <
' Brigada de la abatajul nr.' 7) 
condusă de tov. Petric Nkolae) 
nu ■ și-a întrerupt nici ea șirul ? 
succeselor. Noul brigadier cu ț 
ortacii săi s-au străduit să <; 
mențină brigada la nivelul \ 
realizărilor obținute cînd era ț 
condusă de tov. Cristea Aurel, i 
Brigada a depășit planul pel 
luna trecută cu 167 tone de? 
cărbune pe baza creșterii ran
damentului la 5,47 tone/posti 
față de randamentul cerut de i 
4,40 tone pe post.



Derbiul fotbalistic al Vüi Mnlui

O frumoasă întrecere de haltere 
și lupte

Mult așteptata întâlnire de 
fotbal, din cadrul campionatu
lui categoriei A, dintre echipele 
Jiul Petroșani și • Minerul Lu- 
peni, care a pricinuit discuții și 
controverse, pronosticuri și pre
supuneri între sutele de „spe
cialiști“ din Valea Jiului cu 
multe săptămîni înainte, a adu- 
.nat duminică pe stadionul din 
Petroșani aproape 10.000 de 
spectatori. Cauzele care au stîr- 
mt un interes atît de mare pen
tru acest meci sînt multe și va
riate. La faptul că era prima în
tîlnire a celor două echipe în 
cadrul unui campionat (Minerul 
atît de tînără în prima ligă a 
țării — Jiul „bătrînă“ de peste -< 
două decenii) se adaugă și suc
cesele lupenenilor din ultimul 
timp, care promit să prindă 
„rădăcini" în această categorie, 
,și hotărîrea Jiului de a nu mai 
avea emoțiile din primăvara 
trecută. Toate acestea promiteau 
un meci „mare". Publicul, îm
părțit aproape în mod egal — 
în lupeneni și petroșeneni — 
aștepta un meci frumos. Și în- 
tr-adevăr se poate spune, însfîr- 
*șit, că cele două echipe au de
monstrat că știu să lupte cu ar
doare pentru victorie, presttnd 
în același timp un fotbal de ca
litate, cum nu am văzut de mult 
tirnp. Spunînd acestea, ne refe
rim îndeosebi la echipa Jiul, ca
re în ultimul timp a cam deza
măgit și care de data aceasta 
și-a făcut cu prisosință dato
ria, îmbucurător fiind faptul 
lacunele mari din trecutul 
cului petroșănenilor — lipsa 
voință de luptă și joc tehnic 
încep să dispară.

Chiar din primele minute, 
jocul de duminică, petroșănenft 
pornesc la atac în plină viteză 
cu pase lungi și precise, lăsînd 
să se întrezărească un nou sis
tem de joc mult mai eficace. Re- 
nunțînd la combinații inutile, la 
pasele laterale și uneori înapoi, 
Jiul a, ajuns duminică de multe 
ori foarte repede la poarta lu
penenilor. A rămas însă în con
tinuare (să sperăm că doar pen
tru puțin timp) deficitar la pre
cizia în șuturi pe poartă. De 
pildă, Ghibea, care de data a-, 
ceasta a alergat destul de mult, 
a avut cîteva ocazii bune de a 
înscrie, dar a 
cu ezitări.

In minutul 4 
pă singur spre 
nic, dar 
de tricou, fără ca arbitrul 
Schulder (București) să-l pena
lizeze. Depășit în tehnică de 
Crăiniceanu, Romoșan a făcut 
față doar prin lupta corp la 
corp, înclinînd uneori spre du
rități, ceea ce a speriat pe tînă- 
rul său adversar. Deși în cîmp 
Jiul stăpînește jocul, lupenenii 
contraatacă periculos și numai 
comportarea strălucită a lui Pa- 
nait (vorbim de tehnică în fot
bal — la disciplină rămîne încă 
deficitar) îl scutește pe Crîznic 
de intervenții. In schimb, în a- 
părarea lupenenilor, spre sur
prinderea tuturor, Coman întot
deauna constant a fost de data 
aceasta într-o zi proastă, ceea 
ce a făcut ca mijlocașul Mihaly 
să ajungă ai patrulea om jn a- 
părarea imediată, iar Peretz să 
stea mult retras. Tripleta Crăi
niceanu—Paraschiva—Leahevici:- 
nu s-a grupat niciodată, remar- 
cîndu-se doar individual. La toa
te acestea se adaugă și faptul că 
Nisipeanu nu a fost întrebuin
țat îndeajuns, dar nici nu a a- 
rătat tot ce știe; Jată de ce Mi
nerul nu a putut să desfășoare 
un joc la adevărata valoare a 
echipei, deși nu a fost cîtuși de 
puțin un adversar slab pentru 
Jiul.

că 
jo- 
de

în

tras imprecis și

Crăiniceanu sca- 
poarta lui Crîz- 

Romoșan... îl prinde 
fără

Păcat că jocul frumos al .echi
pei Jiul, Jn care am văzut dăs- 
tule faae periculoase, bine con
cepute, z șuturi puternice (unele 
destul de periculoase) pentru 
care a meritat victoria, a, fost 
umbrit pe alocuri de atitudinea 
nesportivă a lui Farkaș, care a 
încercat în zadar să-și supli
nească lipsa de formă prin du
rități. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît lupenenii au avut o con
duită demnă de remarcat.

Din tot jocul, în care ar pu
tea fi multe faze de comentat, 
menționăm cîteva: în Bpnutui 
27 Ghibea scapă Singur, dar în- 
tîrzie prea mult și trage în 
Plev venit în întîmpinare. Lea- 
hevici, care a alergat pe tot te
renul, ratează în minutul 36 o 
ocazie bună, șutînd peste poar
ta lui Crîznic. Se șutează mult 
la ambele porți și, în intensita
tea mare de pe teren, golul este 
așteptat cu fiecare fază. Totuși, 
primul mitan se termină cu un 
rezultat alb.

In partea a doua a jocului, 
Jiul continuă să atace la fel de 
hotărît, fără a fi scutit totuși 
de emoțiile contraatacului lupe
nenilor. In minutul 53 Leahevicî 
îl deschide pe Nisipeanu, trecut 
pe extremă, care trage puternic 
și mingea se oprește în plasa 
porții, sus, dar... afară. In mi
nutul 64, Manea, care din pă
cate nu prea a fost întrebuințat 
în prima parte a jocului, trimi
te mingea spre centru. Cozmoc 
stopează și trage fulgerător o 
„bombă" aproximativ de Ia 30 
metri, aproape de „păianjen“, 
Mihalache sare, prinde, dar min
gea puternic șutată îi scapă și 
intră în poartă : 1—0. Cu toate 
eforturile Minerului, care din a- 
cest moment domină jocul, re
zultatul rămîne același. Iată 
formațiile celor două echipe. 
JIUL PETROȘANI: Crîznic, 
Romoșan, PANAIT^ Vasiu, Far-

COZMOC, 
MINERUL 
LACHE, 
RESZTES, 

PARASCHIVA, Nisipeanu, LEĂ- 
HEVICI, Peretz, Crăiniceanu.

M1HAIL DUMIIRtSCU

De la comisia raionali 
da fotbal

După luarea „startului" în toa
te competițiile oficiale de fotbal 
este rândul să înceapă și campio
natul raional din acest an.

Cu acest prilej, joi, 10 septem
brie a.c. la orele 18 are loc la 
sediul U.G.F.S? — Petroșani, în
trunirea tuturor membrilor comi
siei, precum și a delegaților ech!- 
pelor raionale care vor să ia par
te la noul campionat. In ședința 
care va avea loc cu acest prilej 
se vqr stabili etapele competiției, 
condițiile de participare*  șî numă
rul echipelor care vor lua „star
tul“ în noul campionat. Cererile 
asociațiilor sportive care vor să-și 
înscrie echipele în 
nat de fotbal vor fi 
siderație numai în 
legaților.

noul campio- 
luate în oon- 
prezența de-

■I

i:
h

i 
I 
t*

CRIȘAN, Toth, 
Ghibea, 
LUPEN1 : 

Plev, Coman. 
SZŐKE,

Gabor, 
MANEA;

M1HA- 
KE- 

Mihaly,

| „OMUL NERVOS«

Cu ooagia inaugurării unei noi 
bece sportive tn localitatea Pe- 
trila și y înființării secției de 
haltere a Asociației sportive Mi
nerul Petrila, sîmbată seara, în 
prezența unul numeros public a 
avut ioc e reușită demonstrație 

de haltere.
La demonstrație au fost pre- 

2enți membrii latului republican, 
printre care maiștri ai sportului 
și campioni republicani ca : Ere- 
inia Delcă și Ionescu Liaias, pre
cum și sportivii fruntași Moca- 
nu Gh., Goszler Fraptz și Vlădă- 
reanu losif, toți de la C.E.A. 
Spectatorii au putut urmări toate 
cele trei stiluri clasice de ridi
cat și au fost martorii unor per
formanțe de valoare ca : 147 kg. 
la aruncat — Moca nu Gheocgiie; 
145 kg. <a aruncat — Eremia 
Delcă ; 122 kg. la smuls din nou 
Eremia Delcă și 105 kg. 
pins IonescU Lisias.

Goncursul s-a bucurat 
frumos succes, publicul

ia r»n-

de un 
aplau- 

dînd furtunos fiecare încercare 
reușită. Este de dorit ca Asocia
ția sportivă Minerul să ajute în 
viitor secția de haltere pentru 
dezvoltarea acestei discipline fo
lositoare tineretului minier.

In continuarea programului

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Petrila a 

în primele
Eforturile depuse de Asociația 

sportivă ’■‘Mmerul-Petrila, în ulti
mii doi ani pentru ca formația 
ei de fotbal să promoveze în 
campionatul regional au fost me
rituoase.

Se pare însă că acum cînd a- 
cest țel a fost atins, strădaniile 
ca el să fie menținut au încetat. 
Dovadă, în primele două etape e- 
chipa Minerul-Petrila, proaspăt 
promovată în acest campionat, a 
primit 12 goluri, fără să poată 
marca măcar utiul.

In primul meci pe teren pro
priu în cadrul campionatului, 
Minerul-Petrila, întîlnind dumini
că formația Minerul-Aninoasa, a 
pierdut la un scor sever; 5—0 
pentru oaspeți. Petrilenii au pă
rut obosiți, llpsindu-le îndeosebi 
o linie de atac eficace. Aceasta 
în contrast cu aninosenii, care se 
pare că de data aceasta au reve
nit la vechea lor formă, care le-a 
adus anul trecut locul 1 tn cla
sament.

Aninosenii au marcat 5 goluri 
de toată frumusețea și au tras 
tot de atitea ori în bară foarte 
puternic. Și dacă 
Șerban (Simeria) 
rezultatul normal 
7—0.

primit 12 goluri 
două etape

Deși aninosenii l-au întrebuin
țat pe Anca fundaș dreapta (pos
tul lui normal fiind centru) șl pe 
Furnea — stoper — au avut to
tuși o apărare destul de bună. In 
linia de atac s-a remarcat Zlăg- 
nenu care a renunțat înaffrșit 
la driblinguri cretnd faze foarte 
frumoase. Vtad și Dan în plină 
revenire de formă au jucat bine, 
deși ultimul ar cîștiga mai mult 
dacă ar dribla mai puțin. Gol- 
gițiu Adrian putea juca mai bi
ne, dar a fost în multe faze co
mod Cel 
fost Valea

Golurile 
Vlad (3), 
dfian.

•-•u diaputat o seria da întâlniri , 
de lupte libere și greco-romane 
între tineri) mineri din sectoare
le J, II, HI, V, VII, X, XII 
din cadrul exploatării miniere 
Petrila. Foarte bine s-au com
portat tinerii mineri: Virag Mi- 
hai, Bercca Alexandru, Kiss Ioan, 
Taralașcă Constantin, Vladislav 
Silviu, Berindea Nicolae, Bucu- 
reșteanu loan. Ultimul, deși prac
tică de foarte puțin timp acest 
sport, se poate mîndri cu două 
victorii asupra lui ălici Gh. 
(Corvinul Hunedoara) clasat p<‘ 
locul IV la campionatele R.P.R. 
de lupte cUsice-seniori și Mathe 
Adalbert, clasat pe locul V la 
campionatele de juniori. Mențio
năm că majoritatea tinerilor pe- 
trilenl care s-au întrecut șîjnbă- 
tă fac parte dtn sectorul II, sec
tor deținător al „Căștii de aur a 
tehnicianului“.

Demn de remarcat este faptul 
că la succesele obținute în aces
te două ramuri de sport, care pî
nă nu de mult în această locali
tate nu au fost cunoscute, se da- 
toresc muncii neobosite depuse 
de antrenorul Grăjdan Grigore 
(care muncește subteran, în bri
gada fruntașă condusă de briga
dierul Michiev). Acesta într-un 
timp deștul de scurt a reușit să 
formeze o bună secție de lupte, 
unde frecventează un număr de 
peste 30 de tineri mineri.

După cum se arată mai sus. 
secția ființează de abia <ie 
un an de zile. In acest interval 
de timp ea a participat la o-serf 
de comeptiții și campioante. Ui. 
număr de 6 sportivi de aici au 
ajuns în finala campionatului 
R.P.R. de juniori clasîndu-se pe 
locuri fruntașe, și patru în finala 
campionatului de seniori.

S. BALOI

Pregătirrte

arbitrajul lui 
era mai corect 
ar fi fost de

mai
— sub 
•u fost 
Dan și

slab jucător a 
orice critică.
marcate de 
Goigoțiu A-

★

In deschidere, juniorii aninoseni 
au întrecut pe cei din Petrii*  cu 
5—0.

ALTE REZULTATE: Minerul 
Ghelar -■ Parîngul Looea, 0—0; 
Victoria Hațeg — Dacia Orăștie, 
0—5; Victoria Călan — G.F.R. 
Simeria, 3—1; Dinamó Orăștie— 
Minerul Vulcan 1 — 1; Corvinul 
II Hunedoara — Corvinul III Hu
nedoara — amînat.

In vederea campionatului raio» 
de popice pe «nul 1959— 
popicarii din întregul raion

nal 
1960 .
și-au început pregătirile. Pe are
na de popice Utilajul din Petro
șani s-a« întâlnit duminică for
mațiile Utilajul și Minerul Vul
can. După o tntîlnire disputată 
victoria a revenii 
peste 100 de 
plus.

Echipa de 
troșani care 
talentate, se 
ceata tn mod 
putea cîștiga 
anul trecut la diferență de citeva 
popice doborîte.

popice
gazdelor c>" 
doborfte ».

Utilajul Pe-popice 
cuprinde elemente 
pregătește anul a- 
temeinic, pentru a 

campionatul pierdut

Printre cei 10.000 de specta
tori care au umplut duminică 
stadionul Jiul, se afla și „O- 
mul nervos“. Pasionat al spor
tului cu balonul rotund, nu pu
tea să lipsească de la derbiul 
fotbalistic al raionului, Jiul 
Petroșani — Minerul Lupeni

Avînd în mînă un program 
redactat de organizatori cu pri
lejul acestui eveniment, „Omul 
nervos“ își ocupă locul. Cum 
nici meciul de deschidere nu 
începuse încă, „Omul nervos" 
se aprofundă în citirea progra
mului. Chiar la citirea primei 
pagini însă, seninătatea ce-i a- 
coperea pînă atunci fața, dis
păru. Oare de ce? Pentru că pe --------- i_x--------------- 1..;
se 
de 
re 
ti» ... 
fost publicată . în 
popular". Uite pentru ce se su
pără „Omul nervos" : pentru o 
„nevinovată" plagiere.

Citind mai departe progra
mul, ..Omul nervos“ se încrun
tă tof mai rău. II supără agra- 
matismele. Izbutește ca încă 
înainte de a se începe meciul 
dintre piticii celor două aso-

PE*
ciații — Jiul și 
fie deja supărat 
insistent, dragi 
citește „Omul nervos" în pro
gram — să evitați cuvintele 
„ho“ (?!), afară cu el, atlnge-l 
sau alte cuvinte descurajatoa
re“ (? !). Oare de ce sînt astfel 
apostrofați spectatorii ? — se 
întreabă „Omul nervos" și se 
supără din nou. „încurajați tot 
timpul echipa — citește mai de
parte 
nait,

STADION
Minerul — să 
foc. „Rugăm 
spectatori —

prima pagină a programului 
afla o caricatură semnată 
P. Bandolea, caricatură ca
de fapt (fără unele inscrip- 
?! aparține lui Matty și h 

„Sportul

— cu „Hal Jiul", „Hat Pa- 
„Hai Crlșan". „Hai Far

kaș“ etc.“ și se întreabă din 
nou: De ce trebuie încurajați 
numai cei de la apărare? Sau 
urmează să înscrie în poarta 
adversă... doar stoperul Panait 
și mijlocașii Crișan, Farkaș. 

fără concursul înaintării ? „O- 
mul nervos" nu se poate dumiri 
asupra acestor întrebări pentru 
că începe meciul dintre forma
țiile de pitici.

Se mai înseninează ia 
și, atent, urmărește jocul 
tat de pitici. Ii place. E 
{urnit de jocul interului 
lupenean Niță Gheorghe,

față 
pres- 
mul- 
sttng 
care 

dă dovadă de calități tehnice, 
de disciplină. Dar iată că ur
mează momente cînd „Omul 
nervos" iar se supără : una din

„oficialitățile“ lupenene aflate 
pe banca din incinta terenului 
nemulțumită de o decizie a ar
bitrului, numai că strigă . „Huo 
arbitru !** (Probabil n-a citit 
programul redactat de colecti
vul Jiul); apoi pitici petroșă- 
rieni ca Matyas, Căpitan, Badiu, 
dau dovadă de indisciplină 
crasă, de atitudini nesportive, 
ba chiar ultimul pornește și să 
se ia la bătaie. „Otnul ner
vos“ își pierde cumpătul și se 
întreabă : Ce păzesc antrenorii 
tinerilor jucători, cum îi educă 
pe aceștia, de ce se permit ati
tudini de „vedetism", ieșiri ne
sănătoase ?. Scorul de 5—2 în 
favoarea lupenenilor îl mulțu
mește pe „Cknui nervos" pen
tru că lupenenii au jucat mal 
bine.

începe meciul cel „mare". 
„Omului nervos“ îi place a- 
lura de joc, lupta dintre cele 
două formații pentru victorie. 
Și mulțumirea „Omului ner
vos“ se menține pînă la sfîrșl- 
tul partidei. A văzut doar un 
spectacol fotbalistic bun, un 
joc frumos. Dar, pe parcursul 
celor 90 de minute de joc, „O- 
mul nervos“ s-a supărat totuși 
de cîteva ori. S-a supărat pe

Farkaș de la Jiul oare i-a lo
vit pe Crăiniceanu, apoi pe 
Peretz și pe alții. Dar după fie
care asemenea atitudine dove
dea și cîte un „gest sportiv“. Se 
ducea la cel lovit și-l... con
sola, peptru ca apoi să-l lo
vească din nou. Să nu te su
pere așa ceva ? S-a supărat șl 
pe Romoșan care în prima par
te a meciului a jucat de ase
menea bruta). Văzînd ieșirile 
nesportive ale celor doi jucă
tori și neauzind din partea nici 
unui spectator să strige „atin- 
ge-1“, „Omul nervos“ se în
trebă : de ce oare sînt averti
zați spectatorii în loc să fie 
instruiți și educați jucătorii ? 
Nimeni n-a strigat nici „huo* 1, 
nici „atinge 1“. atunci de ce 
au „atins“ Farkaș și Romoșan ? 
N-au cițit oare programul «au 
nu știu Care sînt limitele spoT- 
tive ale jocului bărbătesc?

Cei responsabili trebuie 
dea răspunsuri grabnice la 
ceste întrebări precum și 
altele încă, în așa fel încît
se lichideze neajunsurile sezi- 
sate, iar „Omul nervos**  care, 
precum vedem privește cu lu
ciditate și... calm problemele 
să nu mai aibă motive de su
părare pe stadial.

V. ADRIAN

sa 
a- 
la 
să

m'

5
1

♦♦

I 

f

î
**
**

«

I
»
♦♦ ♦

J



«TBMÛL RUȘU

Mi*a  rătnas întipăriți în memo
rie o discuție pe care cu multă 
plăcere am ascultat-o în aceste 
zile ÎB sala clubului A.S.I.T. din 
Petroșani. Directorul minei Lu
peni tov. Ledrer Iosif vorbea cu 
attta pasiune într-un grup despre 

i din 
minei să 

lei economii 
lună după 

iulie a G.C. al

însemnate și mărind prețul de
, cost pe meiru forat.

La ’. E. Lupeni se poate afir
ma că problema economiilor nu 
preocupă pe nici un tovarăș din 
conducere, lată un caz conclu- 
Jent: tovarășul inginer șef sus- 

,ie că întreprinderea ar avea 
după 7 luni ceva economii la 
prețul de cost, dar cît anume nu 
știe, în timp ce șeful planificator 
Baciu Peti u dă o cifră exactă : 
„mai avem de recuperat din cei 
1.124.000 lei pierduți încă 300.753 
lei”! in sprijinul afirmației de 
mai sus vine încă o situație. In 
toate unitățile industriale din ra
ion au fost încă de mult timp 
alcătuite comisii pentru descope
rirea rezervelor interne. Lă în
treprinderea de. explorări comisi
ile... zac în dosare. Deși au fost 
alcătuite, pe nici un șantier co
misiile nu au dus activitate. Nici 
comisia centrală, a cărui șef este 
tov. ing. Eerâru Ulise, nu se 
poate lăuda măcar cu p singură 
propunere de economii.

★
Pe șantierele de sondaje din 

Valea J’ului există suficiente re
zerve interne care să ducă la re
cuperarea pierderilor de pînă a- 
cum, la îndeplinirea angajamen
tului de a economisi suplimen
tar în acest an 500.000 Iei. Pen
tru realizarea obiectivelor eco
nomice stabilite sondorilor de că
tre Conferința raională de partid, 
la întreprinderea de explorări tre
buie să se facă o cotitură serioasă 
în muncă, mai ales în a celor din 
centrală. Este nevoie ca problema 
economiilor să preobupe în cel 
mai înalt grad pe fiecare sondor, 
maistru sondor sau inginer. Tre
buie ca fiecărei locații să i se 
dea, pe lîngă planul de produc
ție, și planul prețului de cost pe 
metru forat (lucru ce nu s-a fă
cut pînă acum!) pentru ca fie
care sondor să știe cît costă fo
rajul, să poată interveni pentru 
micșorarea prețului de cost.

Ca să poată realiza cei 500.000 
lei economii cît s-au angajat să 
economisească în acest an, son
dorii trebuie să realizeze de acum

felul cum au reușit minerii 
abatajele și galeriile 
realizeze 1 milion 
doar într-o singură 
plenara din 
P.M.R.

— Și acesta e doar începutul 
la noi. Colectivul nostru are pla
nuri îndrăznețe de viitor — le 
spunea directorul în continuare.

Aici la clubul A.S.I.T., s-au a- 
dtinat din întreaga Vale a Jiu
lui conducătorii organizațiilor de 
partid, de sindicat și U.Ț.M., 
conducători economici ai exploată
rilor minie.e, zeci de mineri frun
tași. Ei au venit din inițiativa Con
siliului sindical raional să anali
zeze cum au muncit anul acesta, 
cum au sprijinit întrecerea, au 
venît să stabilească ce trebuie 
să facă pentru a dezvolta realiză
rile obținute. In primele 8 luni 
din acest ar din abatajele Văii 
Jiului au luat drumul spre uzi
nele și fabricile patriei aproape 
.45.000 ‘’rte de cărbune cocsifica- 
bil și energetic peste plan. Mili
oane de lei au fost economisiți, 
sute de tineri s-au calificat și au 
devenit mineri de nădejde și câte 
altele.

Să înîăptuiești toate acestea 
adîncul munților, la 400—600 
metri sub pămînt, nu-i lucru 
șor. Dar comuniștii au cerut co

livelor în mijlocul cărora mun
cesc să nu fie mulțumite cu ceea 
ce au rea'izat deja. Și rezultatul...

La Petr.Ha numai de la plenara 
dm iulie și pînă acum s-au înre
gistrat aproape 200 de propuneri 
pentru valorificarea de noi rezer
ve interne care vor aduce încă 
1.200.000 lei economii peste plan. 
La Lupeni se folosesc sute de me-

în 
de 
u-

ßlR non despre forajelor din Valea liniai
(Urmare din pag. l-a) 

tri cubL de lemn de mină mai pu
țin ca în alți ani. Fierul i-a luat 
locul în majoritatea abatajelor 
frontale. Aceleași armături meta
lice sînt acum folosite de zeci de 
ori.

Exemplul înaintat al minerului 
Aurel Gristea de la Aninoțaa, 
care a preluat conducerea linei 
brigăzi cu rezultate mai slabe și 
care în prima săptămînă de la 
preluare a dat împreună cu noua 
brigadă mai mult de 300 tone de 
cărbune peste plan, a stîrnit o 
adevărată mișcare de masă. Ri
dicarea la nivelul realizărilor rne- 
dH ale fruntașilor a tuturor bri
găzilor — această însemnată re
zervă a devenit preocuparea 
principală a unor colective largi. 
Cîte lucruri frumoase nu se pot 
spune despre harnicul colectiv al 
minei Uricani ? Aici de aproape 
2 ani de zile statisticile econo
miștilor n-au. înregistrat brigăzi 
sub plan. ; Aceasta e ținta spre 
care cei adunați în sala clubului 
A.S.I.T. Petroșani vor să ajungă.

Minerii, de cînd au devenit 
sțăpîni pe minele lor, au învățat.; 
să, gospodărească bunul obștesc. 
Și ca buni gospodari ei se gîn- 
desc încă de pe acum ce vor face 
în viitor. Ne despart doar cîteva 
luni de Ziua Republicii. întrecerea 
care continuă să se desfășoare cu 
entuziasm trebuie sprijinită. Nu
meroase inițiative valoroase, 
aceste luni, 
vor trebui 
și galerii.

Hotărîrile 
adunați la 
obținute în 
tori — ziua de 23 August — cît 
și noile succese obținute de a- 
tunci sînt cea mai vie mărturie 
că angajamentul de a extrage 
130.000 tone de cărbune peste 
planul anual de minerii Văii Jiu
lui va fi pînă la sfîrșitul anului 
îndeplinit și depășit.

1. MARIN
. . ■ ■ .......

în 
mai mult ca oricînd 
răspîndite în abataje

bune adoptate de cei 
Petroșani, rezultatele 
cinstea marii sâr’oă-

înainte cel puțin 200.000 lei eco
nomii în fiecare lună. Lucrul a- 
cesta este pe deplin posibil. Tre
buie însă ca pe lîngă aplicarea 
hotărîtă a unor măsuri tehnice 
bine chibzuite să fie îmbunătățită 
mult și munca organizației de 
partid. Membrii și candidații de 
partid ău datoria să analizeze '.u- 

’nar modul cum s-a îndeplinit pre
țul de co:t și angajamentele lua
te pentru reducerea lui, să indice 
conducerii măsuri concrete pen
tru îndeplinirea lor și să veghe
ze cu mai multă * * asupra 
realizării acestora. Este de ase
menea nevoie să fie întărită dis
ciplina în muncă. La I.E.L. sînt 
în prezent unii angajați, care pri-

i =

Pregătiri în vederea iernii la preparația Lupeni

să se facă a- 
timp.

au început, 
plan, s-au re-

Sectorul de

sale, în planul de mă- 
serie de modificări și re- 
cu care să asigure ritmi- 
procesului de preparare

I

Cîțiva preparatori măi îh 
vîrstă au dat din -cap nedume
riți.

— Pregătiri de iarnă ? Dar 
încă n-au venit înghețul, ninso
rile...

-— Ne pregătim din timp, a 
fost răspunsul tinichigiului Po
pescu Constantin.

Sîna-baci, unul din veteranii 
preparației Lupeni găsi de cu
viință să-și spună și el părerea.

— Așa e bine 
ceste lucruri, din

...Și pregătirile 
S-a întocmit un 
pactizat sarcini, 
preparare a pus în centrul preo
cupării 
suri, o 
parații 
citatea 
a cărbunelui, . iar sectorul de 
transport și-a propus măsurile 
cele mai eficace în vederea 
gurării bunei desfășurări 
transportului de cărbune.

Astfel s-au prevăzut peste 
de probleme în vederea asigu
rării condițiilor de muncă pe 
timpul iernii și echipele de lăcă- 
tuși, dulgheri, zidari, echipele 
de întreținere au început repa
rațiile, reviziile, modificările. La 
vărsarea ■ cărbunelui pe banda 
Vulcan pîlniile au fost modifi-

asi-
a
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DELTA DUNĂRII
— Călăuză turistică —
Lucrarea se adresează maseî 

largi de turiști, în special celor 
ce pornesc să cerceteze pentru 

• prima oară frumusețile Deltei.
Folosind o formă de expunere 

simplă și atrăgătoare, autorul se 
oprește la început asupra modu- 

. lui în carp s-a născut Delta, fă- 
cînd în același timp și o scurtă 
prezentare geografică. Apoi ur
mează descrierea itinerariilor. ca
re permit excursionistului să ob
țină o imagine cît mai completă 
a Deltei Dunării. Pe lîngă indi
cațiile turistice cu caracter prac
tic. cititorul este informat asu
pra trecutului locurilor ce le vi
zitează șr asupra vieții noi a oa
menilor din Deltă.

mesc salarii nemeritate, care nu-și 
aduc aportul lor la bunul mers 
al întreprinderii. Cum poate jus
tifica de exemplu, tov. Suciu Ni
colae, șeful sectorului de trans
port și gospodărie cei 1650 lei pe 
care-i primește ca salariu cînd 
zile întregi nu dă pe la locul său 
de activitate, cînd de transpor
turi șe îngrijesc alții, cînd caza
rea muncitorilor și crearea con
dițiilor bune’ de trai este lăsată 
la voia întîmplării.

Remediind toate lipsurile care 
mai există în activitatea lor son
dorii- Văii Jiului trebuie să-și in
tensifice eforturile pentru a înde
plini cu cinste angajamentele pe 
care și le-au luat în întrecere.

cate, așa ca să aibă o capacita
te mai mare. Pe timp de îngheț, 
la benzile de mixte Lupeni și 
Uricani, există pericolul de o- 
prire a benzilor, ' de gripare a 
motorului. Pentru evitarea ștran
gulărilor în producțje, la acest 
punct, s-a modificat acționarea, 
la acționare dublă.

Din timp s-a trecut la repa
rarea ușilor, la înlocuirea ghi
dajelor, a stelelor inferioare și 
superioare
La banda de mixte de 10—80 
mm. Rheo s-a înlocuit toba de 
acționare. Timpul a fost foarte 
prielnic pentru betonarea bara
jului în dosul casei pompelor, 
în vederea opririi scurgerilor 
de ’ apă în atelierul mecanic și 
pentru înlocuirea barajelor uza
te de la bateriile 0—10 și 10—80 
Rheo. Timpul prielnic a fost 
folosit și pentru betonarea gău
rii din spatele ptlhiei benzilor 
metalice.

S-a trecut și la confecționarea 
și montarea jgheaburilor deasu
pra cisternei elevatorului curb, 
la confecționarea unui posta
ment, la acționarea elevatorului 
I jgheabul II precum și . la con
fecționarea și montarea pîlniei , 
și a conductelor în silozul 9 
vechi.

La baza conului apelor de

de la elevatorul I.

r eeoaoMn
Era la sfîrșitul lunii iulie. Du- inginerul Tecu 

pă ce sirena uzinei a sunat în- despre același 
cetatea schimbului de dimineață,. ca; politică deșfășurpță de^conu- 
în biroul1 secției turnătorie’ de ia * nișfi, bătăita*  pentrdde 
U.R.U.M.P. s-au adunat vreo ze
ce oameni Erau prezenți turnă
torul Kristaly Ludovic, secretarul 
organizației de partid, inginerul 
Țecu T.-aian, 'șeful secției, țînărul 
formator Peștenaru Titus, secre
tarul organizației U.T.M.; munci
torii fruntași Balog Iosif, Căpra- 
ru Vasile cît și alți muncitori, 
tehnicieni și ingineri din secție.

Grupul nu prea numeros, era 
frămîntat de o problemă de ma
re importanță.. De la apariția ho- 
■tărîrii plenarei G.C. al P.M.R. dm 
13—14 iulie a.c. trecuseră cîteva 
săptămint Noile măsuri luate de 
partid pentru ridicarea nivelului 
de trai al celor ce, muncesc au 
fost primite cu entuziasm de co
lectivul secției. Dar pentru ca 
elanul în muncă al turnătorilor 
să ducă la roade cît mai bogate 
în realizarea de economii, tre
buiau elaiiorate măsuri concrete 
un ghid precis în vederea des
coperirii și folosirii rezervelor in
terne. Chiar în acest scop s-a în
ființat cu o lună de zile în urmă 
o comisie pe secție.

— Care sînt căile principale 
pentru realizarea de economii, în 
ce direcție să orientăm atenția 
oamenilor?' Aceasta era întreba
rea care a preocupat organizația 
de partid, conducerea secției, pe 
toți cei care erau prezenți la 
cohsfătuire.

,— O cale importantă pentru 
realizarea de economii, . spunea 
inginerul Țecu, este lungirea du
ratei de funcționare a cuptoare
lor electrice. Aceasta ar aduce 
avantaje importante, economii. Și 
e posibilă de realizat prin încăr
carea cu atenție a fierului vechi, 
prin manipularea cu atenție a 
electrozilor.

Propunerea șefului secției a 
fost urmată de altele. Din discu
țiile purtate au reieșit posibili
tăți însemnate pentru realizarea 
de economii, prin reducerea re
buturilor, a consumului de mate
rial și de combustibil, prin îm
bunătățirea calității pieselor tur
nate. Toate propunerile au fost 
temeinic dezbătute, fundamentate 
prin calcule și apoi cuprinse îp 
planul de măsuri al comisiei e- 
conomice din secție.

In ziua următoare, biroul orga
nizației de bază a convocat adu
narea generală a organizației de 
bază. Tovarășul Kristaly a vo-bit 
tuturor membrilor și candidați'or 
de partid 
buie dusă 
realizarea 
planul de 
dicală s-a 
toți muncitorii din secție, unde

despre modul cum țre- 
munca politică pentru 
măsurilor stabilite în 
economii. Pe linie sin- 
ținut o consfătuire cu

în. bună

circulație s-a asigurat evacua
rea șlamului adăugîndu-se încă 
un ventil deasupra ventilului e- 
xistent. Astfel intemperiile ier
nii nu vor mai da de furcă pre
paratorilor la evacuarea șlamu
lui. Pentru protejarea înfundă- 
rii decantorului dle șlam pe timp 
de îngheț s-a confecționat o sită 
de control iar pîlnia de la jghea
bul de lemn a fost căptușită. 
S-au mai înlocuit pompe, con
ducte, lanțuri calibrate, iar în 
atelierul de vulcanizare s-au a- 
dus îmbunătățiri sistemului de 
încălzire.

Scurgerile de apă din spăla
re, pe liniile de sub preparație, 

»prin măsurile luate,
parte vor fi eliminate. Sectorul 
de transport s-a îngrijit d!e re
pararea podețului de peste ca
nalul de scurgere de sub prepa
rație, de repararea dispozitive
lor de scurgere și egutările de 
la silozuri. Se introduc tuburi 
sub liniile 6—7 pentru ca în
ghețul să nu producă paraliza
rea transportului cărbunelui. Și 
depoul de locomtive se pregă
tește pentru iarnă. Aici s-au e- 
fectuat reparațiile necesare și 
s-au completat geamurile lipsă. 
Pentru ca intemperiile iernii să 
Ițu producă surprize neplăcute, 
echipele de întreținere ale li

T-raiaa-le-a-'W^it 
lucru, Prin mun-

economii a cuprius întregul co
lectiv.

Comuniștii, agitatorii au vorbit 
. tovarășilor lor de muncă despre 
posibilitățile concrète pe care le 
are fiecare loc de muncă pentru 
realizarea de econorrrii» Balogh 
Iosif, responsabilul brigăzii de 
zidari șamotori a venit cu o ini
țiativă ■.

— La desfacerea cuptoarelor, a 
spus el tovarășilor lui de muncă, 
rezultă.o mare cantitate de cără
mizi sparte. Dacă în loc. să le a- 
runcăm le vom depozita și refo- 
losi la căptușirea cuptoarelor, 
vom obține economii însemnate 
la cărămizi de magnezită. Ase
menea discuții au purtat cu cei
lalți muncitori și tovarășii Eghed 
Adalbert și Rădulescu Traîan. 
Brigada de formatori condusă de 
tov, Kristaly Ludovic a refolosit 
sîrmă veche la armăturile noilor 
modele. Topitorul Scurtu foan și 
ceilalți responsabili ai echipelor 
de topit iri de là cuptoarele elec
trice au întărit grija ortacilor 
lor la manipularea cuptoarelor.

De la pornirea bătăliei pentru 
mai multe economii, turnătorii 'de 
la U.R.U.M.P. au obținut succese 
însemnate. Topitorii au redus cu 
40 kWh pe tona de oțel consumul 
<fe energie electrică, ara economi
sit 1350 kg. de minereu-, 2000 
kg. combustibil .special, au mic
șorat cu 892 kg. consumul de e- 
lectrozi de grafit. Zidarii șamo
tori au economisit 2000 kg. cără
mizi de magnezită. Prin grija 
pentru îmbunătățirea calității pro
ducției colectivul secției a redus 
rebuturile sub limita admisă cu 
4000 kg. de oțel. Astfel, în cursul 
lunii trecute, prin reducerea con
sumului de materiale și energie, 
precum și a 
turnătorie de 
realizat peste

rebuturilor, secția 
la U.R.U.M.P. a 

47.000 lei economii.

L D,

0ReiÎmonV-vâ nhh A 
la ziarul 

„Steagul roșu" 
Abonamentele ee pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
căite factorii poșțali ș! la 
oficiile P.T.T.R. ...

:»
•!

niiior de cale ferată au efectuat 
sortarea și stivuirea materialu
lui de cale ferată de lîrțgă poar
ta de’ fier și depou. ‘ ’ '*

Odată- cu aceste pregătiri o e- 
chipă ■de’ zidari, a reparat plan- 
șeul de beton în corpul de le
gătură, eliminînd scurgerea a- 
pei în linia ferată nr. 2, a făcut 
repararea acoperișului spălăto
rii și a silozurilor de bruțî.

Pentru asigurarea debitului 
de apă necesar preparării cărbu
nelui s-a făcut lărgirea canalu
lui de alimentare cu apă a spă
lătoriei pe o porțiune de 250 
metri.

Sectorul de ■ preparare dove
dind mult interes pentru Asigu
rarea ritmicității procesului de 
preparare a cărbunelui rapor
tează că în bună parte pregăti
rile de iarnă au fost făcute''

ii.ti o măsură mai mică s-au 
achitat de această sarcină eciu- 
pele de întreținere a secției e- 
lectrice care încă n-au terminat 
așezarea materialelor izolatoare 
pentru evitarea scurgerilor de 
apă în casa tabloului de distri
buție.

Conducerea prepârației Lupeni 
va trebui să vegheze ca așa cum 
sectorul, de preparare, și de 
transport au înțeles să facă pre
gătirile de iarnă din timp și sec
ție electrică s-o facă.

. M. L.
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»IN EVENIMENTELE EXTERNE LA ORDINEA ZILEI
Recepția oferită de Ciu En-lai în cinstea 

vicepreședintelui Muhammed Nairn

Miniștri al Afga- 
recepție Giu En- 

M. Nairn au ros-

PEKIN 7 (Agerpres).
La 6 septembrie, Ciu En-lai, 

premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a oferit o recep
ție în cinstea prințului Mu
hammed Naim, vicepreședinte al 
Consiliului de

, nistanului. La 
lai și prințul 
tit cuvîntări.

In cuvîntarea sa Ciu En-lai 
a. subliniat că, datorită efortu
rilor comune ale guvernelor 
Chinei: și Afganistanului, rela
țiile de prietenie dintre cele două 
țări care au fost reluate și care 
se dezvoltă pe o bază nouă, s-au 
întărit și mai mult și continuă 
să . se dezvolte.

Îtîntem bucuroși să consta
tăm, a spus în continuare Ciu 
En-lai că, datorită eforturilor 
comune ale Uniunii Sovietice și 
țărilor și popoarelor iubitoare 
de pace din întreaga lume, si
tuația internațională se dezvol-

tă în prezent într-o direcție fa
vorabilă păcii. Poporul chinez 
salută apropiatul schimb de vi
zite dintre N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower, deoarece el este de 
natură să contribuie la slăbi
rea continuă a încordării inter
naționale și la menținerea păcii 
în întreaga lume.

Guvernul și poporul Afganis
tanului, a declarat Muhammed 
Naim, salută apropiatul schimb 
de vizite dintre președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice și președintele Sta
telor Unite ale Americii. Spe
răm, a spus el, că aceste întîl- 
niri și contacte directe vor duce 
la slăbirea 
ționale.

încordării interna-

R. D. Vietnam protestează împotriva cererii 
guvernului laoțian de 

speciale ale 0.
HANOI 7 (Agerpres)
Agenjia Vietnameză de Infor

mații anunță că la 5 septembrie 
Ministerul Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație prin care guvernul R.D. 
Vietnam protestează cu hotă- 
rîre împotriva cererii adresate de 
guvernul Laosului Organizației 
Națiunilor Unite de a se trimite 
trupe speciale ale O.N.U. în Laos.

In declarație această cerere 
este apreciată ca o manevră pen
tru pregătirea terenului în vede
rea unei intervenții armate în 
Laos a imperialiștilor americani 
și a blocului
S. E.A.T.O.

Imperialiștii 
Sananikone au 
civil în multe

militar agresiv

și guvernul lui 
provocat războiul 
regiuni din Laos

—o----
Șe dința lărgită 

a Prezidiului C.C. al 
Partidului Muncii 

din Coreea
PHENIAN 7 (Agerpres) — 

TASS anunță :
Prezidiul ^Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
a ținut o ședință lărgită în le
gătură cu dezvoltarea pe viitor a 
agriculturii R.P.D. Coreene.

Kim Ir Sen, președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Mifncii din Coreea care a luat 

în ședință a analizat 
an în

cUtîhtul 
munca depusă în acest 
domeniul agriculturii și a subli
niat sarcinile dezvoltării 
a agriculturii.

In ședință au fost scoase în 
evidență sucțesele importante ob
ținute în sporirea producției de 
culturi cerealiere și de alte culturi 
agricole.

In ședință s-a arătat că succe
sele obținute în domeniul agri
culturii republicii se datoresc tra
ducerii în viață, a unei serii de 
măsuri inițiate de partid. Printre 
aceste măsuri se numără lărgi
rea considerabilă a suprafețelor 
de ogoare irigate, introducerea a- 
grotehnicii înaintate și folosirea 
rațională a suprafețelor arabile.

continue

í

1 ■

I
1

i!|
O-

Conferința miniștrilor 
de externe 

al firilor nordice
REYKJAVIK 7 (Agerpres)
Ministerul Afacerilor Externe 

al Islandei a dat publicității un 
comunicat cu privire 1« Confe
rința miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai țărilor nordice care, la 
invitația guvernului Islandei a 
avut Ioc la Reykjavik la 3 și 4 
septembrie ¡959. La oonferință au 
participat miniștrii Afacerilor Ex
terne ai Danemarcei, Finlandei, 
Suediei, Norvegiei și Islandei. 
Scopul principal al conferinței a 
fost discutarea celor mai impor
tante probleme care vor figura 
pe ordinea de zi a apropiatei se
siuni' ordinare a Adunării Gene
rale ă O.N.U. La conferință s-a 
exprimat speranța că încercările 
hotărîte manifestate în ultima vre
me de a se îmbunătăți relațiile 
dintre popoarele întregii lumi, 
vor da anumite rezultate.

Miniștrii au 
menea situația 
apele Islandei 
rii intenționate
le engleze a zonei de pescuit is
landeze extinsă la 12 mile.

discutat
care s-a 
în urma 
de către

de ase- 
creat în 
încălcă- 

traulere-
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O aniversare lipsita de glovîe
5 ani de existență a blocului militar SEATO

MOSCOVA 7 (Agerpres) — 
TASS anunță:

Comentînd în „Pravda" împli
nirea a 5 ani de existență a blo
cului militar agresiv S.E.A.T.O., 
Borovs'ci, numește această aniver
sare lipsită de glorie, „jubileul 
negru al S.E.A.T.O.“. Norii s-au 
adunat din nou asupra Indochi- 
nei scrie autorul. Guvernul La
șului instigat de cercurile agre
sive din S.U.A. a rupt acordurile 
de la Geneva, a instaurat în țară 
un regim de teroare și a provo
cat războiul civil. Aceste acțiuni 
iresponsabile au creat o situație 
încordată în regiunea Indochinei 
și pot dnce la consecințe grave.

O primejdie deosebită pentru cau
za păcii o reprezintă amestecul 
direct al S.U.A. în războiul ci
vil din Laos. „Consilierii" și 
„instructorii” americani dirijează 
acțiunile armatei laoțiene, iar în 
Laos este introdus în mari can
tități armament american. Duș
manii cei mai înverșunați ai pă
cii din Statele Unite au și înce
put să ceară fățiș ca în Laos să 
fie trimise forțe armate ale blo
cului agresiv S.E.A.T.O.

Astfel, scrie autorul, își întîm- 
pină negrul său jubilieu blocul 
agresiv S.E A.T.O. înjghebat de 
imperialiștii americani în Asia de 
sud-est.

O-------------------

In S.U.A. la fiecare 1,9 minuté 
se fură un

Cu 5—6 dolari tînărul ameri
can își poate procura de la 
chioșc o revistă, un roman po
lițist sau poate 
Este adevărat 
nînd seama de 
muncitor, dar... 
vistă el poate găsi povestiri cu 
caw-boys, asasinate măiestrit e- 
xecutate, adulteruri cu prințese 
și gangsteri și rite altele, me
nite să-î „îmbogățească“ min
tea. Este dea- 
juns să deschidă 
de exemplu un nvn ¿■s
număr oarecare BOI VJ»
din revista „Sa- 
turday Evening 
Post“, pentru a vedea femei su
mar îmbrăcate înnebunite de 
groază, ilustrații la povestiri 
ca. : Femeia care ucide. Tune
lul morții, Lady și asasinul, 
Umbra morții, Moarte și amor 
și rite altele.

Dacă tînărul nostru nu cum
pără revista și cu banii merge 
la cinema, pe ecran el găsește 
aceeași lume avidă de desfrîu, 
aceleași „steluțe" de cabaret 
care îndeamnă fără perdea la 
crimă și amor. Filmele „Sîngele 
negru", „Vampirul Draculea re
vine“, „Sîngele Vampirului" 
care rulează de mult timp în 
S.U.A. sînt prin excelență o 
școală a crimei și a desfrîului...

Ieșind de la film, tînărul 
pornește spre casă grăbit, tre- 
murînd încă de frica ororilor 
văzute. Deodată la o încrucișa
re de străzi o bandă de juni 
gangsteri trag cu revorverele în 
becurile electrice (fapt întîmplat 
în seara de 23 august la New 
York), atacă un grup de fete pe 
care vor să le răpească. (Este 
un joc „nevinovat“ specific a- 
merican). Cum fetele se opuri, 
țipă, stîrnesc larmă, o copilă de 
15 ani este omorîtă cu focuri de 
pistol iar alte 4 sînt grav ră
nite cu lovituri de cuțit. Deci 
în cărți, pe ecran, pe stradă 
viața este aceeași. Nu-i mai 
rărnîne tînărului nostru decît să

viziona uri film, 
cam scump, ți- 

salariul unui 
„face“. In re-

automobil
devină și el „bărbat" adică să 
fure fete, să asasineze, mă rog 
să intre în rîndurile bărbaților 

„curajoși“ !...
Otrava tipărită, prinsă pe pe

liculă sau împrăștiată pe calea 
undelor își face efectul.

Mulți poate, citind aceste rîn- 
duri vor spune... „eh, exagerare 
gazetărească“. Deloc. După cum 
reiese dintr-un raport al minis
trului de Justiție al Statelor U- 

nite numărul cri- 
'YYYYYV’r melor grave co- TA mise în America

în anul 1958 
este de 1.553.922, 
cu 9,3 la sută 

mai mult decît în 1957 cînd au 
fost înregistrate 1.442.285 cri
me. Din acest impresionant nu
măr o bună parte sînt crime 
comise de tineri între 10 și 22 
de ani. Agenția France Presse 
anunța acum cîteva zile că nu
mai în New York bandele de ti
neri gangsteri totalizează peste 
7.500 de membri, iar ziarul a- 
merican „Daily News“ arăta în- 
tr-un număr recent că în acest 
an în școlile din New York poi- 
liția a operat 1300 de arestări, 
a dat 3600 avertismente iar 2200 
cazuri sînt în curs de cercetare. 
„O treime din pensionarii în
chisorilor sînt tineri sub 25 de 
ani" arăta ziarul „Die Tat".

In 1958 în S.U.A. în 
oră s-a comis o crimă, la 
șapte minute un furt iar 
care 1,9 minute un furt 
tomobil.

Pentru a curma odată 
totdeauna aceste „obiceiuri“ 
re cam pătează obrazul „modu
lui de viață american" autori
tățile au luat măsuri drastice. 
Nu... n-au interzis maculatura 
decadentă care contaminează cu 
microbul crimei, nici filmele e- 

rotico-pornografice și de groa
ză... Au luat măsuri ,mai groza
ve : „întărirea forței \ polițienești 
cu 1400 de noi agenți". (? !).

GH. CREȚU

fiecare 
fiecare 
la fie- 
de au-

pentru 
ca<-
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Declarațiile lui GaitșKell 
și Bevan la televiziunea 

sovietică
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La 6 septembrie au luat cu- 

vîntul la postul de televiziune 
din Moscova Gaitskell și Aneu
rin Bevan, lideri ai partidului 
laburist din Marea Britanie ca
re se află în U.R.S.S. la invi
tația grupului parlamentar al 
U.R.S.S.

Convorbirile cu N. S. Hruș
ciov, M. A. Suslov și A. A. Gro 
mîko la Kremlin au fost ex
trem de interesante și deosebit 
de prețioase, a declarat Gaits
kell.

Referindu-se la importanța 
stabilirii unor legături mai bu
ne între popoarele din Marea 
Britanie și U.R.S.S., Gaitskell 
și Bevan au expus poziția par
tidului laburist în domeniul po
liticii externe și a politicii in
terne.

Călătoria d-lui N. S. Hruș
ciov în S.U.A. și călătoria pre
ședintelui Eisenhower în Uniu
nea Sovietică sînt extrem de u- 
tile, a spus H. Gaitskell. Noi 
sperăm și sîntem încredințați 
că aceste călătorii vor duce la 
o îmbunătățire a situației.

Vizita în Uniunea Sovietică a 
constituit pentru mine o mare 
experiență, a spus în înclk _■ 
Gaitskell, subliniind totodată u- 
riașele realizări care se înfăp
tuiesc în Uniunea Sovietică.

a se trimite trupe
N. U. în Laos
în apropiere de frontiera vietna- 
mezo-laoțiană, creînd o amenin
țare pentru securitatea R.D. Viet
nam și intensificînd la maximum 
atmosfera încordată din Indochi
na — se spune în declarație.

Totuși, pentru â scăpa de răs
pundere și a induce în eroare o- 
pinia publică din l.aos și din lu
mea întreagă, imperialiștii ameri
cani, guvernul lui Sananikone și 
acoliții imperialiștilor americani 
din țările sud-estului asiatic, nu 
contenesc să răspîndească calom
nii cu privire la un pretins ames
tec al R.D. Vietnam în treburile 
interne ale Laosului, lao pretinsă 
agresiune ? armatei Republicii» 
Democrate Vietnam împotriva u- 
nităților armatei regale a Laosu- 
lui în provincia Sam Nea, căutînd 
un pretext pentru intervenția ar
mată în Laos a blocului S.E.A.T.O.

In această ordine de. idei, în 
declarație se . spune că guvernul 
Republicii Democrate Vietnam pro
testează încă o dată energic îm
potriva acestor calomnii groso- . 
lane răspîndite de imperialiștii a- 
mericani și de guvernul Sanani
kone.

In scopul aplicării acordurilor I 
de la Geneva din 1954 și în in
teresul păcii. O.N.U. trebuie să j 
respingă imediat cererea ilegală i 
a guvernului lui Sananikone de 
a trimite trupe speciale ale i
O. N.U. în Laos . !

------- ~ ♦♦»>===•-------- --------

Date în legătură cu efectivele actuale 
ale armatei

BONN 7 (Agerpres)
Potrivit datelor buletinului de 

presă „Wehr Polltische Informa- 
tlbne“. care apare Ia Köln, Bun- 
deswehrul vest-german are în pre
zent un efectiv de 205.500 soldați 
și ofițeri. Pe lîngă aceasta, tru
pele „apărării teritoriale“ numără 
12.000 oameni.

După cum anunță buletinul de 
presă, armata este alcătuită din 
8 divizii, patru de infanterie, două 
de tancuri, una de parașutiști și 
una de vînătorl de munte. In afa-

i

vest-germane
ră de acestea sînt pe cale de for» 
mare alte tiei divizii de infante
rie- . | '

Forțele aeriene militare s5înt 
alcătuite din două escadrile de 
avioane de vînătoare! și bombar
dament, o escadrilă de avioane de 
vînătoare. n escadrilă de avioane 
de transport, o escadrilă de avioa
ne de cercetare. Anul acesta ur
mează să se formeze noi escadrile 
de aviație.

Flota maritimă militară este 
alcătuită din 123 de diferite 
ve de război și 23 nave auxill

-O—--------------

R.F.G. se pregătește să producă 
pe scară largă rachete

BERLIN 7 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

A.D.N. la 4 septembrie WerneT 
von Brann, specialist american 
în domeniul tehnicii rachetelor 
care se află în prezent în Ger
mania occidentală, a prezentat la 
Ministerul de Război al R. F. 
Germane o dare de seamă asupra 
situației actuale a perspectivelor 
de dezvoltare a tehnicii rachete
lor.

E1 și-a exprimat păreri asupra 
producției de rachete în Germa
nia occidentală. Au fost de față 
Strauss, ministrul de Război al 
R.F. Germane, generalul Heusin
ger și alți ofițeri superiori ai 
Bundeswehrului.

In legătură cu aceasta, agen
ția A.D N. subliniază că în re
giunea iacului Boden, se și fac 
pregătiri pentru crearea unui 
centru de producere pe scară lar
gă a rachetelor/

PROGRAM DE RADIO
9 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa dte astăzi, 8,30 Muzică, 9,30 
Vreau să știu 1 10,00 Concert
din operele lui Verdi, 11,03 Din 
folclorul popoarelor, 11,33 Mu
zică de estradă, 12,00 Cîntece 
din R.P.D. Coreeană, 14,00 Mu
zică de estradă, 15,10, Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 16,15 Vorbește Mosco
va 1 16,45 Compozitorii noștri 
rîntă marea prietenie, 17,25 
„Pe Dunărea albastră“ — pro
gram de muzică ușoară, 19,20 
Din comoara folclorului nostru,
20.35 Valsuri, 21,00 Școala și 
viața, 22,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport. PRO
GRAMUL II. 14,30 Cîntece, 
15,00 Concert distractiv, 17,00 
„Săptămîna muzicii bulgare“,
17.35 Pagini orchestrale din o-

pere, 18,05 Muzică ușoară, 18,25 
Muzică populară romînească, 
19,00 Muzică ușoară romîneas
că, 19,30 Teatru la microfon : 
„Invazia". Adaptare radiofonică 
după piesa lui Leonid Leonov, 
21,15 Cîntece, 22,05 Muzică u- 
șoară.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM- 

BRIE : O slujbă importantă; AL. 
SAHIA: Un cîntec din caval; 
LONEA : Romanța periferiei; 
PETRILA: Comicos; ANINOA- 
SA: Umbrela sfîntului Petru; 
VULCAN : Ei s-au jertfit pen
tru patrie; LUPENI: Alarmă la 
graniță; BARBATENI : Școala 
părinților; URICANI : Taina lui 
Zemskov.
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